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GIA ĐÌNH SỨ GIẢ FATIMA
I. TÔN CHỈ và MỤC ĐÍCH
1. Đáp lại Lời Chúa mời gọi: “Các con hãy nên trọn
lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành”
(Mt. 5, 48). Phúc âm thánh Luca làm sáng tỏ hơn
ý nghĩa trọn lành: “các con hãy sống nhân từ như
Cha Các con là Đấng nhân từ” (Lk. 6, 36).
2. Gia đình Tận Hiến Fatima (GĐTHF) là một
thành phần của Dòng Sứ giả Fatima theo Hiến
Pháp (Số 145), được thành lập với mục đích đáp
lại lời mời gọi của Đức Trinh Nữ Maria với ba
trẻ chăn chiên tại làng Fatima, nước Bồ Đào Nha
năm 1917, là
A. Tôn sùng Trái Tim Mẹ Maria
B. Cải thiện đời sống
C. Cầu nguyện Kinh mân côi
3. Gia Đình Tận Hiến Fatima cũng có mục đích là
cầu nguyện cho Giáo Hội Công Giáo được luôn
mãi là Giáo Hội Thánh Thiện, Công Giáo, Tông
Truyền và Hiệp Nhất trong cùng một Đức Tin
như là bí tích cứu chuộc (H.P số 42).
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4. Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Giám Mục
luôn tràn đầy thần khí Chúa để hướng dẫn Giáo
Hội theo Thánh Ý Thiên Chúa.
5. Hợp tác chặt chẽ với các linh mục địa phương
trong các sinh hoạt tông đồ truyền giáo.
6. Cầu nguyện đặc biệt cho các linh mục là những
người thi hành sứ mạng Chúa trao phó là cứu rỗi
tất cả chúng ta.
II. PHƯƠNG THẾ
7. Khi chúng ta trao gửi những công phúc của
chúng ta cho Đức Maria, Mẹ gia tăng những
công phúc với những công phúc không tính toán
được của Mẹ. Điều này tích cực di động những
sức lực tâm linh để sửa chữa những thiệt hại do
tội gây ra và có thể thay đổi cách tỏ tường dòng
lịch sử, nếu đủ mạnh làm viêc dấn thân này
(GLHTCG số 1475 & 1477; HP. Số 42).
8. Tận hiến hoàn toàn cho Chúa qua Đức Mẹ theo
công thức thánh Louis de Monfort (Totus Tuus)
và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ giúp
chúng ta trở thành ngoan ngoãn với Mẹ luôn hiệp
nhất với Con Mẹ, trở thành những con cái tận
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hiến mà Mẹ sẽ uốn nắn theo hình ảnh và giống
như Con Mẹ (HP. Số 43)
9. Nhờ Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Mẹ Maria sinh
Chúa Giêsu Kitô trong thế gian. Nhờ Mẹ mà
Chúa Giêsu Kitô cai trị thế giới. Đức Maria là
công trình tuyệt tác của Thiên Chúa được giữ gìn
ánh sang trọn vẹn cho chính Thiên Chúa (Thánh
Louis de Montfort, Thành thật Tôn sùng Đức
Maria, chương 1). Điều này nêu lên lý do tại sao
việc tôn sùng Chúa Giêsu hoàn hảo không kém
chút nào so với việc tôn sùng Mẹ Maria hoàn
hảo, đó là canh tân hoàn hảo những lời khấn hứa
của bí tích Rửa Tội. Việc tôn sùng này hệ tại vào
việc phó thác hoàn toàn cá nhân cho Đức Mẹ, để
chúng ta có thể hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu
qua Mẹ (HP. 44).
10. Các Hội viên được huấn luyện để hiểu và sống
tinh thần tận hiến cho Trái Tim Mẹ trước khi
chính thức tuyên hứa gia nhập GĐTHF.
III. ĐIỀU LỆ GIA NHẬP
11. Những ai có thiện chí muốn nên trọn lành theo
tinh thần Sứ Điệp Fatima, tuổi từ 18 trở lên.
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12. Đương sự phải viết đơn xin gia nhập qua sự giới
thiệu của ít là hai Anh Chị trong GĐTHF.
13. Phải qua những khoá học và huấn luyện để tìm
hiểu và sống tinh thần Sứ Điệp Fatima.
14. Đương sự sẽ trở thành phần tử chính thức qua
một nghi thức tận hiến do Hội dòng tổ chức.

IV. THỰC HÀNH
15. Dâng Mẹ 50 Kinh Mân Côi mỗi ngày theo lời
nhắn nhủ của Mẹ tại Fatima cầu nguyện cho thế
giới sớm hoà bình, cho các tội nhân được ơn
hoán cải, các linh hồn nơi luyện ngục, gia đình
hạnh phúc và cho các hội viên còn sống cũng như
đã qua đời.
16. Đọc kinh tận hiến cho Chúa qua Mẹ hằng ngày.
"Hỡi Trái Tim Vô Nhiễm nguyên tội Mẹ
Maria, là Nữ Vương Vũ Trụ và là Hiền Mẫu
Thương Xót của nhân loại. Mẹ đã thể hiện lòng
ước ao mãnh liệt này khi Mẹ hiện ra tại Fatima.
Con xin tận hiến trót mình con, gia đình con,
toàn thể anh chị em con trong gia đình Tận Hiến
Fatima, các linh mục và Giám Mục giáo phận xứ
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con, quê hương con và toàn thể Giáo Hội. Xin
Mẹ thống trị chúng con và huấn luyện chúng con
biết để cho Trái Tim Chúa Giêsu cai trị và toàn
thắng trên chúng con và chung quanh chúng con
như xưa Trái Tim Chúa đã cai trị và toàn thắng
trong Mẹ.
Hỡi Mẹ yêu mến, xin Mẹ hãy thống trị
chúng con, để chúng con luôn ở trong Mẹ, được
thành công hay thất bại; trong khi vui cũng như
lúc buồn, khi được mạnh khỏe cũng như lúc yếu
đau; khi còn sống cũng như lúc qua đời. Lạy Trái
Tim Rất Mực Từ Bi và hay thương xót, là Nữ
Vương các thánh Đồng Trinh, xin hãy ngự trị
trong lòng trí chúng con, gìn giữ chúng con khỏi
những ô nhơ mà đã làm cho Mẹ phải buồn phiền
khi Mẹ hiện ra tại Fatima. Chúng con muốn
được trong sạch như Mẹ. Chúng con muốn đền tạ
những tội đã xúc phạm đến Trái Tim Chúa và
Trái Tim Mẹ. Chúng con nài xin cho quê hương
chúng con và cả thế giới được hưởng sự bình an
của Chúa, bình an trong công lý và thương yêu.
Bởi thế, ngay từ bây giờ, chúng con cương
quyết noi gương các nhân đức của Mẹ, bằng việc
thực hành đời sống Kitô hữu, mà không màng
chi đến danh vọng thế trần. Chúng con quyết tâm
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rước Chúa các thứ Bảy đầu tháng và dâng lên
Mẹ năm chục kinh Mân Côi mỗi ngày, cùng với
những hy sinh để đền tạ và canh tân đời sống
chúng con. Amen.
17. Tham gia các cuộc họp của nhóm và chung GĐF,
hằng tháng và hằng năm.
18. Sống đức tin qua đức bác ái, biết hy sinh phục vụ
tha nhân, quảng đại, không ganh tị, đưa điều, lên
án, phê bình chỉ trích, nói xấu người khác, đặc
biệt trong các phiên họp.
19. Siêng năng tham dự Thánh Lễ mỗi ngày khi có
thể, đặc biệt các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ
buộc
20. Siêng năng rước lễ mỗi khi tham dự thánh lễ.
21. Siêng năng xưng tội hằng tháng hoặc khi có nhu
cầu cần thiết hơn.
22. Theo tinh thần Mẹ dạy ba Trẻ Fatima, luôn cố
chấp nhận mọi khó khăn phần hồn và phần xác
như những hy sinh để dâng lên Thiên Chúa cầu
nguyện cho các tội nhân trở về với Chúa và các
linh hồn nợi luyện ngục sớm được lên thiên
Đàng.
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V. ƠN ÍCH KHI THAM GIA ĐÌNH FATIMA
23. Các Hội viên sẽ được hưởng các ơn ích thiêng
liêng do các thánh lễ, các việc lành và các lời cầu
nguyện của Hội Dòng Sứ Giả Fatima.
24. Được hưởng các ơn ích do những lời kinh Mân
Côi và những lời cầu khác của các Hội viên trong
Hội cầu nguyện mỗi ngày.
25. Khi đau yếu bệnh hoạn, đặc biệt khi lâm tử, được
anh chị em GĐTHF cầu nguyện, thăm viếng và
giúp dọn mình nếu địa phương có các anh chị em
trong GĐTHF.
VI. BAN ĐIỀU HÀNH.
26. Tổ chức của Hội Fatima sẽ được điều hành như
sau:
a- Thành phần
1. Cha Linh Hướng.
2. Hội Trưởng Hội Fatima.
3. Hội Phó.
4. Thư Ký.
5. Thủ Quỹ
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6. Các Trưởng Nhóm tại các địa phương.
b- Nhiệm vụ
1. Cha Linh Hướng:
- Hướng dẫn tinh thần.
- Năng thăm viếng các thành viên và khi có thể tổ
chức tĩnh tâm 3 tháng một lần.
2. Hội Trưởng: (Do các thành viên bầu lên.)
- Đã gia nhập GDF ít nhất là 2 năm.
- Hiểu biết và có tinh thần Hội GDF.
- Điều hành các sinh hoạt của Hội, đặc biệt các
cuộc họp và buổi tĩnh tâm.
3. Hội Phó: (Do anh Hội Trưởng chọn)
- Thay thế điều hành các sinh hoạt của Hội khi Hội
Trưởng vắng mặt.
- Cộng tác với Trưởng Hội khi Trưởng Hội nhờ
đến.
4. Thư Ký: (Do anh Hội Trưởng và Phó lựa chọn)
- Ghi chép những vấn đề trong các phiên họp và
những biến cố của GĐTHF.
- Thông báo các chương trình sinh hoạt cho anh
chị em trong GĐTHF.
- Thu nhận danh sách những anh chị gia nhập
GĐF.
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